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annan llskarinna blev han och hans hus-
tru utkastade frin de objektivistiska or-

ganisationerna med formuleringen att
"vi 

o ite rkalleligen lordo mer och fo rskj u-

ter dessa wi personer, och har upphort
med varje kontakt med dem".

Efter Rands dod ir l9B2 lever den

bokstavstrogna objektivismen vidare ge-
nom 

"The 
Center for the Advancement

of Objectivism" under ledning av Leo-

nard Peikoff.
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Medlemsmdte om kreatio-
n ism
Den 27 oktober talade Sverker Johans-
son frin Hogskolan i Jonkoping pi ett
foreningsmote i Vetenskap och folkbild-
ning om kreationism.

I USA har kreationisterna varit fram-

gingsrika med att driva ut evolutionen
frin hrobockerna. Stora amerikanska
bokforlag har formitts t i l l  sjdlvcensur, i

syfte att fr sina bocker godtagna av kre-

ationister som fhtt inflytande i de lokala
(direktvalda) skolstyrelsern a.

Dlremot har kreationisterna haFt svi-
rare lor att f i  in sina egna liror i under-
visningen. Flera delstater har visserligen

stiftat lagar om 
"equal 

t ime", dvs l ika tid
For evolution och kreationism, men dessa
lagar har ar.visats av Hogsta Domstolen.

I Sverige har vi dnnu inte sett si
mycket av kreationismen p5. skolorna,
men den har stdllt t i l l  med problem i

hrarutbildningen. Mellan l0 och 20

procent av dem som i Jonkoping utbil-

das till lng- och mellanstadiehrare 1r

oppet 
"skapelsetroende". Forhil landet

1r l ikartat pi andra hell i  landet, bl a i

Uppsala ddr man Fitt minga studenter
frin Livets Ord.

Det dr inte lett att bibringa dessa
elever ett vetenskapligt synsdtt. Fore-

dragshillaren redovisade $tra ansatser

som han sjdlv provat i sin undervisning:

1. Naturvetenskaplig ansats: Att berdtta

om belaggen for den naturvetenskapliga
vdrldsbilden. Det har ingen storre effekt

pi kreationister (men ska givewis gtiras,

med eller utan kreationister i klassen).

2. Antikreationistisk ansats: Att gi di-
rekt t i l l  angrepp mot de kreationistiska
pistiendena. Det har heller ingen effekt,
utan leder oFtast bara ti l l  polarisering.

3. Kunskapsteoretisk ansats: Att forklara
vad vete nskap dr och hur man skil jer den
frin pseudovetenskap. Det 1r ni,'ttigt,
och en del a..,I: irarens jobb, men omvdn-
der ingen kreat ionist .

4. Teologisk ansats: Att diskutera krea-
tionisrnens konsekvenser for gudssyn och
bibelsyn, och redovisa den rent teologis-
ka krit iken mot kreationismen. Detta
verkar vara det som fungerar best pi de
redan frdlsta. Mojl igen sis ett och annat
fro av wivel. Nigon storre succd har det
dock inte varit. Det verkar inte att f innas

ni.gon riktigt bra losning pi problemet.

Den som undervisar om t ex big bang
eller evolutionen miste enligt Sverker

Johansson kanna ti l l  de kreationistiska
argumenten och kunna besvara dem.

Det dr fatalt att bli angripen och inte
kunna ftirsvara sig, och det kan vara svirt
lven For den naturvetenskapligt bildade
att bemota kreationistargument som man
inte har hort  Forr .

Foredraget var vdlbesokt (ett 40-tal

ihorare), och foljdes av en l ivl ig diskus-

sion som i huvudsak handlade iust om

svirigheterna att kommunicera med civer-

rygade anhlngare av pseudovetenskaper.
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FotbollsgAta

I Holland dr personer lodda i lejonets

tecknet (c:a 2317 -2218) overrepre-

senterade bland de goda fotbollsspe-

larna. Dlremot dr krlftor (ca 2ll6-

2217) jlmforelsevis slllsynta bland

toppspelarna.

I England ddremot ir lejonen alls inte

framtrddande bland fo tbollsspelarna.

Ddr 1r det jungfrur (ca 2318-2219)

som d.r (genomsnittligt) mest fram-

gingsrika.Varfor?

Forklaringen finner du pi sid 32.
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En striktare redaktionell
linje efterlyses
Hanno E,ssdns art ikel  om evighets-
nraskir-rer i Folkvett 2-94 reser princip-
frngor om tidskriftens redaktionella rikt-
l injer. Folkvett dr ingen vetenskaplig
publikation, men de hngre artiklarna
in nehiller ofta naturvetenskapliga fakta-
upplysningar och resonemang som inte

pi nigot sdtt kan kontrolleras av lekmdn.
Detta innebir att redaktionen har ett
speciellt ansvar for att innehil let dr kor-
rekt. Detta kan garanteras pi olika sdtr.
Ett 1r att artiklarna skrivs av journalister

och sedan fackgranskas av experter. E,tt
annat .dr att de skrivs direkt av experter,
som fbrhoppningsvis ocksi konsulterar
sina kolleger.

Jag har intrycket att den senare meto-
den dr vanligast ndr det gdller lengre
artiklar i Folkvett. Den redaktionella

granskningen av sidana artiklar bor en-
ligt min rnening ft irutom de vanliga be-
domningarna av allmdnintresse, lesbar-
het etc., ocksi innefatta en kontroll av att
lorfattaren kan skilja sin roll som fackex-

pert frln den som allmdn ryckare. Det 1r
en vanlig sjuka bland naturvetare att tro
sig vara experter pi allt mellan himmel
och jord, och att presentera sina fordo-
mar och ogrundade isikter mcd den
sjdlvklara auktoriteten hos en akaclernisk
forelasare.

Hanno Essdns ut ta landen om energi-
sparande och radioaktiva utshpp 1r prakt-
exempel pi detta. Att han vad gll ler
karnkraften adderat brasklappen 

"Min

personliga isikt ... 
" 

endrar inget i sak - i
en ling artikel krdvs en mycket tydligare
markering av var sakligheten upphor.

Jag lmnar inte g& i debatt med Han-
no E,ssdn i sakfrigorna - andra kan rnyck-
et bettre ln jag beskriva de ekologiska
konsekvenserna av Tj ernobyl.

Slutl igen vil l  jag betona att en mer
strikt redaktionell l inje vad gll ler de in-
formerande artiklarna i Folkvett inte stnr

3 )

i motslttning ti l l  en fri debatt om r.ex.
kdrnkraften. Tvdrtom borde Folkvert
vara ett bra forum ftir en sidan debatt der
vetenskapliga argumen t dr e n vikrigko m-
ponent. Kanske det vore pi sin plats rned
en debattsida?

Thors Hans Hanssort

Fysikum, Stockho lms (Jttiuersitet

Svar frAn redaktionen:
Redaktionen har for vana att ge stor
frihet it inbjudna skribenter. Vi gjorde
bedomningen att hsarna sjdlva i det har
fallet skulle kunna skil ja mellan artikel-
lorfattarens privata isikter och hans kun-
skaper som S'siker. Du fiar naturlign'is
rltt i  att Folkvett har ti l l  uppgift att bidra
ti l l  att klarlagga expertrollens avgr:ins-
ningar. Ditt inligg har lett t i l l  en nyrtig
diskussion i redaktionen orn redaktio-
nel la pr inciper.

PS
Folkvetts debattsida stir allt id opiren
Ilor krit iska inl: igg om publicerade
artiklar.

Ldsning t i l l  fotbol lsga-
tan pA s id 12.

Forklaringen r ir  att  gri insen nrel lan

irsklasser i  knatte- och ungdorns-

fo tbo l len dras o l ika io l ika  l i inder .

I  Hol lancl anr,: incis (fbdelsedagen)

1 eugust i  sonr  gn ins nre l lan i rs -

k l r rsserna,  i  Storbr i tann ien I  sep-

tenrber .  De sonr  i ' i r  i i lds t  inom s in

irsl<lass fr ir ,  geno nrsnit t l igt,  bri t tre

c l r , r r ts  e t t  hevc l . r  .s ig .

(Kiilla Der Skeptiker irr

2, r994)

James Randis bok Flim-flam fdreligger nu i
norsk dversdttning under titeln Juks og bedrag.
Den kan bestdllas hos
Bruns Libr is
Postboks 476
7001 Trondheim.
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